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Caio Prado (1907-1990) - historiador, geógrafo, político, editor e militante do Partido 

Comunista, eleito deputado estadual em 1945 e constituinte em 1947. Fez  parte do grupo de 

intelectuais brasileiros que apostavam na história como forma de explicar a sociedade e como 

a responsável pela criação e a afirmação da identidade nacional, função que até então era 

exercida pela literatura.
2
 O autor e seus contemporâneos estavam preocupados com a história 

brasileira inserida em uma história mundial.   

Antonio Candido no prefácio de Raízes do Brasil aponta as obras: Casa-grande 

Senzala de Gilberto Freyre, Raízes do Brasil de Sergio Buarque de Holanda e Formação do 

Brasil Contemporâneo de Caio Prado como as referências de análise social que eclodiu após a 

Revolução de 30. Estas obras trazem luz ao passado, problematizando as questões 

econômicas, raciais e sociais, com intuito de entender como poderia o Brasil crescer, se 

industrializar e mudar sua estrutura social e produtiva. Neste pensamento também estava 

incluído a construção de uma nova identidade nacional  

Na obra A Formação do Brasil Contemporâneo (1945), o autor parte de uma idéia, 

que gerou um conceito o “sentido da colonização” 
3
, onde o Brasil do século XX é 

conseqüência direta da forma como se elaboraram e efetivamente se concretizaram as formas 

de produção no Brasil colônia.   
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  aluna do 4° de História naPUC-Rio (2007.2),  bolsista do PET-História desde 2007. 
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 Professora Berenice Cavalcante na Semana de História da PUC/ 2007 

3
 Todo povo tem um sentido - Um fio condutor que se retirarmos da analise os fatos secundários e nos focarmos 

nos fatos primordiais, essenciais e tendo uma visão de longo tempo poderemos perceber o sentido da evolução 



2 

 

Caio Prado com o intuito de explicar como se processou a formação da sociedade 

brasileira faz uma ampla explanação dos diversos processos de expansão e de povoamento do 

território, das raças que o compõe: brancos, negros e índios, ressaltando ainda a falta de 

trabalhos que diferenciem as diversas etnias de índios e africanos que corroboraram na 

formação do país. Os capítulos referentes à economia e a vida social são os mais extensos, 

como não poderia deixar de ser em um trabalho de autor marxista. Ao descrever as tensões 

entre o grupo dos dominantes e dos dominados expôs os  despossuídos - homens livres sem 

posses, desocupados, que viviam a margem da sociedade - que apesar de figurarem nos 

relatórios oficiais da época não eram contemplados pela historiografia. A intenção do autor é, 

a partir desta exposição, comprovar sua hipótese inicial, de que a situação em que se encontra 

o Brasil em meados do século XX é decorrente do sentido, dado a nossa colonização.  

No texto, Caio Prado contrapõe dois agentes sociais: o grande proprietário, explorador 

e os explorados sejam eles: negros, índios, mulatos, mestiços, etc. E define que a grande 

unidade produtora: agrícola, mineradora ou extrativista baseada em um número elevado de 

trabalhadores subordinados ao interesse do patrão, característica fundamental da organização 

econômica da colônia, perdura até os idos de 45. Na época colonial eram privilegiados os 

interesses da metrópole. Após a independência a atenção se volta para o mercado 

internacional, a formação de um mercado interno não foi e continuava não sendo a prioridade. 

A forma como se organizou a produção, com poucos grandes proprietários e muitos 

despossuídos, facilitou a concentração da riqueza no período colonial, gerando uma 

população crescente de homens destituídos – livres, sem posses, desocupados. Segundo Caio 

Prado, esta desigualdade só teria se agravado com o passar dos tempos. 

O autor favorece os fatores econômicos, certamente por sua visão marxista que 

procura as tensões entre os grupos, o que deu visibilidade à população de destituídos: os 

negros forros ou fugidos, os mulatos, os índios, mestiços de forma geral, indivíduos excluídos 

sem lugar na hierarquia social, tornando-se um problema para a sociedade, pois nesta 

estrutura econômica de lugares bem definidos não existe lugar para eles. Sem ter uma 

atividade estável se tornam vadios, bandidos. No âmbito rural muitas vezes recebem a 

proteção do Senhor de engenho e tornam-se agregados. Nos centros urbanos, sem a proteção 

dos ricos, a situação se agrava. Este problema é tão sério que faz parte dos relatórios e cartas 

oficiais que urgem por soluções. No relatório do Luis de Vasconcelos e Sousa, que governou 

de 1778 a 1790 - uma das fontes utilizadas por Caio Prado - descreve a situação dos diversos 

                                                                                                                                                         
deste povo.O sentido da evolução de um povo pode mudar por fortes mudanças internas ou externas. Caio Prado. 

passim.19-32 
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tipos de vadios e as regiões que são encontrados, quando passou o governo ao seu sucessor, 

José Luis de Castro, Conde de Resende. São citadas as medidas corretivas que haviam sido 

tomadas, seus êxitos e fracassos, além de descrever medidas e obras que acreditava serem 

necessárias, mas que não foram executadas por diversas razões.  

Formação do Brasil Contemporâneo é elaborado a partir de extensa documentação e 

bibliografia. Exposta de forma factual onde o autor procura construir uma síntese da história 

brasileira baseada no Marxismo.  Esta é uma das obras que se tornou leitura obrigatória para 

qualquer pessoa, historiador ou não, que almeje entender a história do Brasil.  

O livro descortina dois momentos históricos: a época colonial - descrita na obra - e o 

período que se inicia na década de 30, marcado pelo fim da República Velha e o início de uma 

nova era que pregava o fim da dependência econômica da monocultura, a introdução da 

industrialização e o incentivo a formação do mercado interno. A obra em si é de 45, pós 2ª 

guerra, momento de construção e de renovação mundial. E no Brasil não é diferente, o livro 

procura mostrar, na opinião do autor, quais foram os nossos erros, indica como devemos 

proceder e questiona qual será o sentido que daremos a nossa economia de agora em diante. 
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